Noortespordi komisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg ja koht:
Osalesid:
Puudus:
Külalisena:
Protokollis:

27. september 2018 kell 11:00 – 13:30 Eesti Kergejõustikuliidus
Kadri Kivine, Heiko Väät, Jaak Vettik, Epp Maasik, Kersti Viru,
Romet Mihkels
EKJL tehnilise komisjoni liikmed Kädy Tänav(Tänak) ja Peeter Randaru
Kristel Berendsen

Päevakord:
1) Balti noorte meistrivõistlused
 Kuna Eesti tegi Lätile ja Leedule ettepaneku hakata tulevikus kõikide noorte vanuseklasside
Balti meistrivõistluseid koos pidama, teeb Eesti teistele esialgu näidisajakava. Peeter
Randaru andis nõusoleku koostada ja see antakse saavutusspordi juhile kaasa oktoobri lõpus
toimuvale EA kalenderkonverentsile Lausanne.
 NSK nõustub SSK ja juhatuse ettepanekuga muuta Presidendi Karikas ametlikus EAA kalendris
Balti Võistkondlikeks Meistrivõistlusteks, et IAAF’i rankingu punkte rohkem saada.
2) Eeloleva hooaja võistluskalender
 Peeter Randaru andis ülevaate kuidas tehniline komisjon 2019.a. kalendri projekti kokku on
pannud.
 Kädy Tänav(Tänak) tutvustas detailsemalt 2019.a. talve ja suve kalendri projekti.
 Kuulati ära tehnilise komisjoni liikmete põhjalikud argumendid, selgitused Eesti noorte
suviste meistrivõiste kohta kalendri projektis
 Pikemalt arutleti kalendri projektis teatajooksude EMV üle. Kuulati ära erinevate tehnilise
komisjoni ja NSK liikmete argumendid ning põhjendused
NSK OTSUS:
Pooldati juba saavutusspordi komisjoni poolt heaks kiidetud tehnilise komisjoni esitatud ettepanekut,
et täiskasvanute ja noorte teatejooksude EMV toimuvad eeloleval hooajal ühe võistlusena. NSK teeb
ettepaneku, et teatejooksude EMV ülesandmistes ning arvestuses järgitakse kehtiva EMV juhendi
korda, ülesandmisel pöörata tähelepanu mh. p. 4.2.1. täiskasvanute arvestuses võivad
teatejooksudes osaleda U18 ja vanemad võistlejad, p.4.2.4.1. Märkus 1 igal teatejooksualal tohib
võistleja osaleda ainult ühe vanuserühma arvestuses, Märkus 2 iga vanuseklassi võistkonda peab
kuuluma vähemalt üks sellesse vanuseklassi kuuluv võistleja;
Pooldati teatejooksude EMV osas erandit, et U14 vanuseklassi suvistel EMV kavas olevad
teatejooksud jäävad eeloleval aastal toimuma U14 üksikalade EMV raames;
Otsustati toetada tehnilise komisjoni koostatud ja saavutsspordi komisjoni poolt eelnevalt heaks
kiidetud eeloleva hooaja kalendri projekti esitamist juhatusele.
- Arutleti ka ettepanekut, kas viia juhendi punkti 4.3. sisse täpsustus: juhul kui mõne vanuseklassi
üksikalade või mitmevõistluse MV toimuvad koos absoluutsete MV-ga, selgitatakse
paremusjärjestus kõigi võistlejate vahel absoluutarvestuses ja paralleelselt vastavates
vanuseklassides osalevate võistlejate vahel;
NSK OTSUS: teha ettepanek muuta Eesti Karikavõistlused 20. juulilt – 21. juulile.

NSK OTSUS: teha ettepanek muuta Eesti ekideni MV Eesti ekideni karikavõistlusteks. Ekiden ei kuulu
tiitlivõistlustel kavas olevate võistlusalade hulka, hõlmab vaid osalisi vanuseklasse, EMV juhendi p.
5.2. seab osalusvõimalusele rangemad piirid.
NSK OTSUS: Mitte nõustuda Balti VMV üleviimisega septembrisse ja teha Lätile ettepanek, et see
toimuks 15.-16. juunil, nii nagu alguses pakuti ja alati on olnud.

3) U14 ja U16 parimate sportlaste valimine ja autasustamine
NSK OTSUS: teha ettepanek valida edaspidi sarnaselt teiste vanuseklassidega aasta parimad
sportlased ka U14 ja U16 vanuseklassid arvestuses. Kutsuda valituks osutunud sportlased koos
täiskasvanud eestkostjaga (treener v. lapsevanem) ka kergejõustiku hooaja lõpetamisele.
NSK OTSUS: nominente U14 ja U16 vanuseklassides avalikult mitte esitleda. NSK teeb komisjoni
siseselt hääletuse ja annab parimate nimedest teada alaliidu sekretariaadile hiljemalt 1.
novembriks.
4) TV 10 normid
Jaak teeb ettepaneku normideks võtta jooksvalt igal aastal eelmise hooaja 10. või 12. edetabeli
tulemuse, et ei peaks igal aastal normidega tegelema.
Kädy ettepanek on edetabeli 15. koht.
Peeter teeb ettepaneku võtta 16. tulemus, siis on sarnane ka täiskasvanute EMV juhendiga.
Lisaks on vaja välja mõelda 50m normid – Peeter vaatab vanu punktitabeleid ja edetabelit ja teeb
ettepaneku.
NSK OTSUS: Järgmisel 4 aastal on normiks eelmise hooaja edetabeli 16. tulemus. Teivashüppes
piirab algkõrgus osalejate arvu. Peeter teeb normid valmis ja vajadusel ümmardab numbrid nulli
ja/või 5’ni.
5) Võistluste juhendid


Peeter tutvustas tehnilise komisjoni muudatusettepanekuid:
 Kaotada EMV juhendi p.5.6.2. märgitud 600m või pikematel jooksu- või käimisaladel
kehtinud piirang 1 ala /võistluspäevas alates U20 vanuseklassist. Säilitada piirang
U14, U16 ja U18 vanuseklassidel.
 Täpsustada EMV juhendi p. 5.4.1.1. ja 5.4.2. sõnastust selliselt, et oleks arusaadav, et
täiskasvanute EMV’l lubatakse väljakualadel võistlema 16 võistlejat – mitte
käimasoleva hooaja vaid normitäitmise perioodi edetabeli alusel. Osavõtunorme
saab hakata täitma eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste esimesest päevast, mitte
peale eelmiste MV lõppemist.
 Erilubade andmine võistlustel osalemisteks ei ole lubatud. Teha Lätile ja Leedule
ettepanek, et Balti noorte VMV-l tohib osaleda vaid rangelt oma vanuseklassi
raames. Oodata siiski enne ära Läti ja Leedu vastused. Erand: eriloa andmine on
lubatud erandjuhtudel vaid täiskasvanute puhul ja vaid 1 inimene võistlusala kohta,
kui EMV juhendi p. 5.4.1.1. ja 5.4.1.2. märgitud osalejate arvud on täitunud ja kuni 2
inimest võistlusala kohta, kui on „vabu kohti”. Eriloa andmise õigus on EKJL
saavutusspordi juhil.
 Trahvid rakenduvad mahavõtmiste mittetegemise eest (noored 15€ ja täiskasvanud
20€). Uue asjana sisse viia unustatud ülesandmiste eest (klubile) – 50€ per võistleja
per ala. Täiskasvanud saavad võistlema vaid juhul, kui ruumi on. Selline hiline
trahviga ülesandmine tuleb teha vähemalt 1,5 tundi enne võistluste algust.
NSK OTSUS: toetada ettepanekuid.

 Kädy tähelepanek - U14 vanuseklassil on puudu EMV programmist pikk tõkkejooks.
NSK OTSUS: lisada U14 suviste EMV võistluskavva 200m tj, 5 tõket (25m pealejooks ja 35m vahe)


Kersti tähelepanek – hetkel on Rukkilille mängude juhendis pika tõkke vahe 18m, aga peaks
olema 19m.
NSK OTSUS: paluda EKJL tehnilistel töötajatel viga parandada


Arutleti, kuidas lahendada olukord, kus eelkõige tüdrukute nooremate vanuseklasside
kaugushüppes on võistlustel osalejate arv nii suur, et teeb keeruliseks võistluste ajakavade
koostamise.
NSK OTSUS: Võistluste ajakavade avalikustamisel ning klubidele saatmisel lisada teadmiseks
märkus, et võistlusalast osavõtuks on kehtestatud soovituslik osavõtunorm. Osavõtunormi lepib
hooajal varasemaid tulemusi näidatu põhjal kokku NSK.


Jaak – ettepanek lõpetada 10km maanteejooksu EMV medalite jagamine U20 vanuseklassile.
Ja U23 vanuses mitte anda ½ maratoni EMV medaleid. Mõlemal võistlusel jääksid vaid
täiskasvanute arvestused.
NSK OTSUS: nõus.


Suvistel ja talvistel Eesti meistrivõistlustel ära jätta B-finaalid U18 ja vanematel
vanuseklassidel.
NSK OTSUS: nõus. Lisada juhendisse, et A ja B finaali võib võistlusbaasi võimalustest lähtuvalt
pääseda 8 asemel ka 6 võistlejat.


Pikad jooksud ja käimised naiste U23 vanuseklassi meistrivõistlustel muuta samadeks
distantsidega U20 vanuseklassiga, et saaks koos korraldada. Muuta 5000m, uus 3000m.
Muuta 3000m tak, uus 2000m tak. Muuta 10 000m käimine, uus 5 000m käimine.
NSK OTSUS: Ühildada Eesti MV-l U20 ja U23 neidude kõige pikemad jooksudistantsid ja
käimisdistantsid nii, et mõlemal vanuserühmal on kavas 3000 m jooks, 2000 m takistusjooks ja
5000 m käimine. Asendada U23 ja U20 vanuserühmade noormeeste 10000 m käimine 5000 m
käimisega.


Jaak – ettepanek võistluste ajakavadesse: kahepäevase võistluse puhul nihutada teise päeva
algust hilisemaks mõistlikuse piires, et klubid saaksid lapsed koju ööbima viia ja hommikul
uuesti tagasi tuua. Samuti võiks proovida ajakavad natuke tihedamaks teha (Rukkilille näide).
NSK OTSUS: Päris ühtset mudelit keeruline kehtestada, vaadata iga võistlust eraldi ja anda
kohtunikele tagasisidet. Anda peakohtunikule õigus muuta ajakava jooksvalt, vastavalt
ülesandmistele ja mahavõtmistele. Muutused peaksid olema tehtud hiljemalt võistluseelse päeva
õhtuks, mitmepäevase võistluse korral iga järgneva võistluspäeva kohta eelneva võistluspäeva
õhtuks. Peeter sõnastab muudatuse juhenditesse.


Kadri tähelepanek. Ajakavade ja võistluste kulgemise osas on väga oluline koostöö
kohtunikega ja neile ka võistlusjärgse tagasiside andmine just kirjalikus vormis. Eelmisel
aastal kogu hooaja vältel järjepidevalt selliselt toimimine tähelepaneku tegija klubi poolt on
saanud kohtunikelt head vastukaja. Üleskutse ka teistele treeneritele ja klubi esindajatele
sama teha!

6) Lähetustingimused Balti vanuseklasside meistrivõistlustele
 Üksikalade koondisesse pääsemise kriteeriumide ettepanekud:

 Romet – koondisesse arvata EMV-l esimese koha saavutanud sportlane ja teine
sportlane edetabeli alusel ja/või võistkonna juhi otsusega. Põhjendus: nii saaks
paindlikumalt teha parima võistkonna ja kasutada mõnel alal sportlast, kes EMV’l ei
startinud.
 Kädy – koondisesse arvata oma vanuseklassi EMV 1., 2. ja 3. koht, sealt edasi
eriotsusega koondise juhi poolt. Põhjendus, et nii oleks noortel süsteem aus ja
läbipaistev, kõik teaksid reegleid ja saaksid vastavalt EMV’l oma alad valida. EMV
oleks väärtustatud. Samuti on parim lahendus, kui koondise juht saab jagada
koondise kutsed välja kohe EMV’l.
 Jaak – üldjuhul sobiks EMV kaks parimat, aga võistkonna huvides võiks olla kuskil
mingi paindlikkus ja teistmoodi otsustamise võimalus...
 Kadri – ettepanek "kirik keset küla" ehk arvata koondisesse EMV 1. ja 2. koha
saavutanud sportlased, nendest ühe loobumise puhul anda otsustusõigus koondise
juhile, kes üldjuhul üritab järgida edetabelit. Põhjendus: nii väärtustame endiselt
EMV-l osalemist, tihtipeale on I ja II koha vahe EMV-l väga väike, samas on mitmed
EMV II v III koha saavutanud ja koondisesse arvatud sportlased näidanud koondise
eest võisteldes väga häid tulemusi. Pakutud variandi puhul säiliks enamatel
sportlastel motivatsioon osalede EMV ka juhul, kui võistlusalal on 1 väga kindel liider,
kes arvataks koondisse igal juhul olenemata sellest, kas ta osaleb EMV või mitte.
NSK OTSUS: enamus, s.o. koosolekul osalenud 5 NSK liiget pooldasid, et arvata koondisesse EMV 1. ja
2. koha saavutanud sportlased. Kui üks neist loobub, anda otsustusõigus teise osas koondise juhile.
Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile,
kes soovituslikult järgib koondisse nimetamisel edetabelit.
 U18 ja U20 mitemvõistluse koondisesse pääsemise kriteeriumid.
NSK OTSUS: Talvel – 2 parimat sportlast mitmevõistluse EMV’lt + 2 sportlast koondise juhi valikul.
Suvel – 2 parimat sportlast talvise mitmevõistluse BMV’lt + 2 sportlast koondise juhi valikul.
 U20 Rahvusvaheline maavõistlus, Minskis (23.-24.02.2019).
NSK OTSUS: Lähetada talviste U20 EMV võtjad. Ootame veel ka ära korraldajate poolt täpse
juhendi uueks aastaks.
 U17 EYOF
NSK OTSUS: küsida EOK’st kohti juurde, sest see vanuseklass on kergejõustikus tugev. Kui
kohtade arv selge, siis NSK koostab normid peale 2019.a sisehooaega.

